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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá mediálním obrazem terorismu v USA a západní Evropě. 

Konkrétně zkoumá, kontexty, ve kterých bylo o teroristické hrozbě v rozmezí let 2001-

2005 ve vybraných médiích referováno. Práce vychází z děl autorů Mary N. Hamptonové a 

Wyna Reese, kteří tvrdí, že v USA je hrozba terorismu vnímána jako vnější problém 

vojenského charakteru, zatímco v západní Evropě je terorismus vnímán jako vnitřní 

kriminální problém. Tato práce identifikuje mediální rámce v The New York Times a The 

Guardian, které odpovídají tomuto rozdílu ve vnímání teroristické hrozby. K identifikaci 

mediálních rámů je v práci použita diskursivní analýza a aplikace teorie rámování 

(framing). 

 

Annotation 

The bachelor thesis deals with the media image of terrorism in the USA and Western 

Europe. Specifically, it examines the contexts in which terrorist threats were reported in 

selected media in 2001-2005. The work is based on the works of Mary N. Hampton and 

Wyn Rees, who claim that in the US the threat of terrorism is seen as an external problem 

of military nature, while in Western Europe terrorism is seen as an internal criminal 

problem. This work identifies the media frames in The New York Times and The Guardian 

that match this difference in perception of terrorist threat. A discursive analysis and the 

application of framing theory are used to identify the contextual media frames. 
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Úvod 

Problematika terorismu jako politického násilí s cílem zastrašit a ovlivnit chování lidí, 

provází západní společnost již velmi dlouho. Se samotným pojmem teror je spojena již 

jakobínská etapa Velké francouzské revoluce. V tomto smyslu je však teror chápán jako 

násilný prostředek státu vůči jeho oponentům. 

V dnešní době jsou pojmy teror, terorismus, popřípadě teroristé běžně chápány v opačném 

smyslu. Ačkoliv soudobá forma terorismu sleduje velmi podobný cíl, tedy zastrašení, 

popřípadě ovlivnění, její pachatelé zpravidla používají teror jako násilný prostředek vůči 

etablovaným státům a jejich občanům.  V obou případech je hlavní ingrediencí teroru 

šíření strachu. Současní teroristé ovšem zpravidla nemají kapacity pro fyzickou likvidaci 

všech. Jejich strategie tedy spočívají v nahodilosti a nepředvídatelnosti svých útoků a 

především spoléhají na mediální odezvu, kterou jejich činy vyvolávají. Média, ač 

neúmyslně, často teroristům poskytují mediální prostor, který pomáhá šířit atmosféru 

strachu. 

Džihádistický terorismus, opírající se o ideologické radikální výklady islámu představuje v 

současné době bezpečnostní hrozbou pro tzv. západní svět – tedy Severní Ameriku 

(především Spojené státy americké) a Evropu, potažmo západní Evropu. Přestože oba tyto 

světové regiony čelí hrozbě islamisticky motivovaného terorismu společně, tato práce je 

postavena na hypotéze odlišného vnímání teroristické hrozby jako takové.  

Pracovní hypotéza této bakalářské práce vychází především z děl autorů Mary N. 

Hamptonové
1
 a Wyna Reese

2
. Hlavní rozdíl ve vnímání teroristické hrozby, je podle nich 

ten, že pro USA se jedná o hrozbu přicházející zvenčí, zatímco západoevropské státy 

vnímají terorismus jako problém vnitřní s případným mezinárodním přesahem. Tento 

rozdíl je pro pracovní hypotézu klíčový, jelikož se od něj dále odvíjí odlišná strategická 

kultura a strategické uvažování, jak teroristické hrozbě čelit a jak terorismus potírat. 

Tato práce si na základě výše představené hypotézy klade následující výzkumné cíle: Za 

pomoci aplikace teorie rámování (framing) na vybraná média identifikovat kontexty, v 

nichž bylo o problematice terorismu v USA a západní Evropě referováno. Sledované 

                                                        
1 Mary N. Hampton, A Thorn in Transatlantic Relations: American and European perception of threat and 

security (New York: Palgrave Macmillan, 2013). 
2 Wyn Rees, Transatlantic-Counter Terrorism Cooperation: The new imperative (New York: Routledge, 

2006). 
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období představuje tři oddělené úseky v rozmezí let 2001-2005. Hlavní výzkumnou 

otázkou je, zdali kontexty (rámce) identifikované ve vybraných médiích odpovídají 

rozdílům ve vnímání teroristické hrozby popsaných v pracovní hypotéze.  

Pro úspěšně zpracování tohoto tématu je nejprve nutné položit teoretický základ, objasnit 

teorii rámování v kontextu mediální komunikace a stanovit kritéria pro identifikaci 

sdělovaného mediálního kontextu. Teoretickému uchopení framingu je věnována první 

kapitola. Druhá kapitola vysvětluje podstatu rozdílu v americkém a západoevropském 

uvažování o terorismu jako hrozbě, včetně nastínění možných příčin, respektive pramenů 

tohoto rozdílu. Třetí a čtvrtá kapitola jsou věnovány diskursivní analýze příspěvků v 

článcích amerického deníku The New York Times a britského deníku The Guardian.   

Tato periodika představují pouhou výseč ze široké nabídky amerických i evropských 

médií, nicméně byla vybrána pro svou nezastupitelnou pozici na trhu a světovou prestiž 

zaručující nadnárodní přesah. The New York Times i The Guardian odebírají čtenáři po 

celém světě. Obzvláště v případě The Guardian lze díky tomu předpokládat, že tento deník 

konzumuje i část čtenářů ve zbytku západní Evropy a je proto vhodným reprezentativním 

vzorkem západoevropského mediálního mainstreamu. Obě média jsou si zároveň 

hodnotově i politicky blízká, byla tedy vybrána také proto, aby případné rozdíly v 

kontextualizaci teroristické hrozby nebyly způsobeny odlišnou politickou či hodnotovou 

orientací. Současně oba deníky představovaly ve zkoumaném období odlišnou politickou 

orientaci, než političtí představitelé americký prezident G. W. Bush a britský premiér Tony 

Blair. Třetím stěžejním důvodem výběru právě těchto deníků je fakt, že jsou oba situovány 

ve městech, ve kterých došlo ve zkoumaném období k závažným teroristickým útokům.  

Při objasňování rozdílu ve strategickém uvažování obou regionů vychází tato práce 

převážně z již zmiňovaných autorů Wyna Reese a Mary N. Hamptonové. Wyn Rees 

vyučuje a zkoumá širokou oblast mezinárodních vztahů na univerzitě v Nottinghamu a 

specializuje se na mezinárodní bezpečnost. Zároveň je členem Britské asociace 

mezinárodních studií, Asociace politických studií a Univerzitní asociace pro současná 

evropská studia. Mary N. Hamptonová je docentkou politologie na univerzitě v Utahu a 

vyučuje také na Air War College na letecké základně v Maxwellu. Má díky tomu vhled do 

způsobu amerického strategického uvažování. Z jejích publikací je patrné, že se 

dlouhodobě zabývá historií a současností severoatlantické aliance a transatlantickou 

spoluprací.  
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Teoretické uchopení framingu vychází z prací Dietrama Scheufele a Claese de Vreese. 

Dietrama Scheufele je odborník na politickou a mediální komunikaci a je členem katedry 

komunikace na University of Wisconsin – Madison. Jeho článek Framing as a Theory of 

Media Effects je jedním z nejcitovanějších článků odborného časopisu Journal of 

Communication. Clease de Vreese je dánským profesorem politické komunikace katedry 

komunikačních věd na univerzitě v Amsterdamu. Kromě toho je docentem politologie a 

žurnalistiky na univerzitě v jižním Dánsku. De Vreese je také členem Královské 

nizozemské akademie umění a věd. Kapitolu věnovanou teorii framingu dále doplňují 

američtí autoři Samuel J. Sinclair a Daniel Antonius se svou knihou The Psychology of 

Terrorism Fears. Oba se věnují klinické psychologii a přednáší na mnoha amerických 

univerzitách, jako je Harvard Medical School, Státní univerzita v New Yorku nebo 

univerzita v Buffalu.  
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1 Účinky mediální komunikace 

Tato kapitola si klade za cíl osvětlit základní teoretické koncepce zkoumání účinků 

mediální komunikace pro účely této práce.  Působení médií je jedním faktorů utvářejících 

veřejné mínění skrze komplexní proces mnoha proměnných. Zkoumání účinků mediální 

komunikace má interdisciplinární charakter a zasahuje do oborů sociologie, politologie a 

psychologie. 

Přes teoretickou roztříštěnost přístupu ke zkoumání účinků mediální komunikace, existuje 

etablovaná teorie nastolování agendy (agenda-setting). Podlé této teorie mají média vliv na 

veřejné mínění už tím, čemu se v rámci jednotlivých platforem (článků, televizních zpráv) 

věnují. Jinými slovy média určují agendu svému publiku, a tedy i potenciálním voličům. 

Mediální zpráva podle této teorie nemusí publiku nutně podsouvat názor, či pohled na 

konkrétní téma, nýbrž určuje téma samotné.
3
 

Navazující teorie primingu a framingu (second-level agenda-setting) se již zabývají 

významem a kontextualizací sdělovaných zpráv. Priming se tematicky zabývá proměnou 

hodnocení situací a rozhodování jedince vlivem mediálního zpravodajství. Framing 

zkoumá přítomnost konkrétních postojů, hodnot a názorů ve sdělovaných zprávách. 

1.1 Teorie framingu (rámování) 

Přes relativně dlouhou existenci konceptu framingu neexistuje v akademickém prostředí 

jeho jednotná definice. Je to dáno především jeho interdisciplinárním charakterem, který s 

sebou přináší nejednotný pohled i způsoby zkoumání tohoto fenoménu. Za účelem 

teoreticko-metodologického ukotvení této práce se budeme zabývat mediálním framingem. 

Základním předpokladem, se kterým pracuje teorie framingu, je rozhodující vliv 

sdělovacích prostředků na utváření veřejného mínění. Teorie framingu v tomto navazuje na 

teorii nastolování agendy, nicméně framing se zaměřuje na samotný obsah zpráv, zkoumá 

způsoby prezentace sdělení a jejich vliv na interpretaci u diváků.
4
 Hlavní premisou teorie 

framingu je tedy tvrzení, že zprávy ve sdělovacích prostředcích v sobě mají již 

zakódovanou interpretaci na základě určitého hodnotového, názorového či morálního 

                                                        
3Maxwell McCombs, „The agenda-setting role of the mass media in the shaping of public opinion“, Mass 

Media Economics Conference, (London SchoolofEconomics: 2002) 5. 
4Dennis Chong a James N. Druckman, „Framing Theory“, Annual Review of Political Science, č. 10 (2007): 

106. 
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přesvědčení. Forma prezentace předkládá divákovi téma již z určitého úhlu pohledu s 

cílem ovlivnit jeho vyhodnocení předávané informace.
5
 

Účinek framingu na formování veřejného mínění je podpořen mnoha studiemi, z nichž 

mnohé shrnuje Jörg Matthes
6
. Z těchto studií vyplývá, že framing (nejen ve své mediální 

podobě) je jedním z klíčových faktorů utváření názorů člověka na okolní dění. V kontextu 

mediálního framingu ze studií dále vyplývá, že vůči mediálnímu působení jsou odolnější ti 

jedinci, kteří výrazně inklinují k určité politické straně, ideologii či světonázoru. Naopak 

jedinci, kteří nejsou politicky a ideologicky vyhraněni, vlivům mediálního framingu 

podléhají nejvíce. Dalším faktorem určujícím míru účinku framingu je množství faktických 

informací, které jedinec již má. 

 

1.1.1 Aktéři mediální komunikace 

Pojmem framing se v odborné literatuře označují nejen samotné mediální rámy, ale i 

proces jejich vzniku. Procesem vzniku mediálních rámů se zabývá Scheufelle, který tvrdí, 

že se proces vytváření mediálních rámů pohybuje v určitém zacyklení, v němž se jednotliví 

aktéři mediální komunikace navzájem ovlivňují.
7
 

Aktéry mediální komunikace jsou myšleny politické elity, média a veřejnost. Každý z 

těchto aktérů je zároveň původce, distributor i příjemce kontextuálně zarámovaných témat. 

Zmiňovaný cyklus funguje následujícím způsobem: Rámy obsažené v politických 

sděleních (vyjádření, projevy, události) jsou přejaty medii a zpracovány do přístupnější 

podoby pro veřejnost - voliče. Veřejnost uzavírá kruh zpětnou vazbou politickým elitám ve 

formě podpory či nezájmu.
8
 

Toto vzájemné propojení aktérů mediální komunikace se promítá i do studia framingu. 

Rámy prezentované v mediích nekorespondují zcela přesně s interpretacemi a rámy, které 

si na základě mediálního sdělení učiní publikum. Rámy publika (audience framing) 

představují vodítka pro politické představitele, ale ti se při utváření svých politických rámů 

(strategy framing) řídí veřejným míněním. Vytváření rámů a vzájemné ovlivňování tedy 

                                                        
5Dietram A. Scheufele, „Framing as a Theory of Media Effects“, Journal of Communication 49, č. 1 (2006): 

107. 
6Jörg Matthes, „What’s in a Frame? A Content Analysis of Media Framing Studies in the World’s Leading 

Communication Journals, 1990-2005“, Journalism and Mass Communication Quarterly 89, č. 2 (2009): 355. 
7Scheufele, Framing as a Theory of Media Effects, 115. 
8Dietram A. Scheufele, „Agenda-Setting, Priming, and Framing Revisited: Another Look at Cognitive 

Effects of political Communication“, Mass Comunication & Communication 3, č. 2 (2000): 302. 
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funguje na základě určité nepřímé úměrnosti.
9
 

V principu je možné ovšem vyvodit, že pokud je určitý rámec dostatečně dlouho a 

intenzivně akcentován, může uvést do pohybu tuto spirálu, která daný rámec zesiluje.  

1.1.2 Rozdílné přístupy ke zkoumání mediálního framingu 

Jak vyplývá z mnohoznačného používání termínu framing, aplikaci teorie framingu ve 

výzkumu sdělovacích prostředků lze rozdělit na dva hlavní typy. První typ zkoumá proces 

vzniku rámů, faktory určující jejich podobu a vztahy jednotlivých aktérů mediální 

komunikace při tomto procesu, tak jak bylo nastíněno výše. Druhý, častější typ studií se 

zabývá obsahovou analýzou sdělovacích prostředků, identifikací rámů a jejich účinky na 

aktéry mediální komunikace.
10

 

Scheufele rozlišuje tyto dva přístupy podle tzv. závislé a nezávislé proměnné.
11

 V případě 

prvního badatelského přístupu jsou rámy závislou proměnnou, konečným výsledkem 

vnějších faktorů. Předmětem takového výzkumu mohou být faktory jako politická zakázka, 

ideová orientace redakce, redakční kodexy, redakční politika apod. 

Ve výzkumech, které s framingem pracují jako s nezávislou proměnnou, jsou rámy 

považované za původce dalších zkoumaných jevů. Tento přístup vychází z předpokladu, že 

hlavním zdrojem rámů ve společnosti jsou sdělovací prostředky.
12

Takové výzkumy se 

zabývají předně obsahovou analýzou mediálních sdělení, identifikací jednotlivých rámů, 

četnosti jejich výskytu a případně společenským dopadem zarámovaných informací.   

1.2 Typologie mediálního framingu 

Výzkumy orientované na mediální obsah trpěly v minulosti různorodostí výzkumných 

metod a kritérií. To vedlo k nízké spolehlivosti a platnosti dosažených výsledků. Každý 

badatel si vytvořil vlastní nepřenosnou typologii rámů, aplikovatelnou jen velmi omezeně 

mimo jeho vlastní výzkum.
13

 

Příkladem starší typologie mediálního framingu je rozdělení na epizodické rámy (episodic 

frames) a rámy se společným motivem (thematic frames).
14

 Epizodické rámy většinou 

                                                        
9Chong a Druckman, Framing Theory, 109. 
10Matthes, What’s in a Frame?, 357. 
11Scheufele, Framing as a Theory of Media Effects, 107. 
12McCombs, The agenda-setting role of themass media in the shaping of  public opinion, 2 
13Matthes, What’s in a Frame?, 359-360. 
14 Ibid, 350 
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popisují konkrétní události, osobní příběhy, epizody uvádějící jistý děj do kontextu dopadu 

na běžného člověka. (např. příběhy obětí dopravních nehod, drogově závislých, profil 

teroristického útočníka atp.). Termín thematic frames označuje rámy propojené určitým 

obecným motivem, kterým média zpravidla prezentují abstraktnější téma. Takovým 

tématem může být například zahraniční politika, reformy, rozhodování o vládním rozpočtu 

a mnoho dalších.   

Výše zmíněné rozřazení bylo významným způsobem rozpracováno Cleasem de Vreesem, 

který představil jednotící typologii rámů pro účely obsahové analýzy.
15

 Cílem tohoto 

rozdělení bylo roztřídit a kategorizovat existující studie podle obsahového klíče na 

tematické rámy (issue-specific frames) a generické rámy (generic frames).  

1.2.1 Specifický framing 

Issue-specific frames je označení pro typ studií mediálních rámů relevantních pouze pro 

specifická a konkrétní témata. Studie nahlížející na rámy tímto způsobem nabízejí často 

velmi komplexní a podrobný pohled na dopady a účinky mediální komunikace v 

konkrétním případě.
16

Badatel zpravidla není omezen v utváření kritérií a kategorií rámů, 

ani v metodě zkoumání jejich dopadu. Předmětem obsahové analýzy mediálního sdělení je 

v případě užití tohoto přístupu rétorika, faktičnost a stylizace. 

1.2.2 Generický framing 

Přístup generického rámování pracuje s předem jasně stanovenými obecnými rámy a 

vzorci, následovanými výzkumem, který má za cíl tyto vzorce ve sdělovaných zprávách 

identifikovat za pomocí obsahové analýzy.
17

 Ta je zaměřená na kontext, tendenčnost a 

formulace. Přičemž obecné rámy lze rozpoznat napříč tematickým spektrem, vážícím se k 

médiu (novinám, televizní stanici) a nikoliv konkrétnímu tématu. Příkladem takto předem 

definovaných rámů je pětice generických rámů představená trojicí de Vreese, 

Valkenburgová a Semetko
18

: 

1) Konfliktní rám (conflict frame) 

2) Morální rám (moral frame) 

                                                        
15Claes H. de Vreese, "News framing: Theory and typology", Information Design Journal + Document 

Design 13, č. 1 (2005) 53. 
16de Vreese, Newsframing: Theory and typology, 55 
17 Ibid, 57 
18Patti M. Valkenburg, Holli A. Semetko, Clease H. de Vrees, „The Effects of News Frames on Readers’ 

Thoughts and Recall“ Communication Research 26, č. 5 (1999) 558-559. 
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3) Rám ekonomických důsledků (economic consequence frame) 

4) Rám lidského zájmu (human interestframe) 

5) Rám odpovědnosti (atribution of responsibility frame) 

Použitím konfliktního rámu je ve zpravodajství akcentován rozpor mezi dvěma lidmi 

(např. politickými kandidáty), nebo skupinami. Morální rám zdůrazňuje etickou či morální 

stránku referovaného tématu. Rám ekonomických důsledků prezentuje téma ve světle jeho 

ekonomických či hospodářských dopadů.  Rám lidského zájmu je svým popisem podobný 

episodickému rámu popsanému výše a zpravidla prezentuje události formou individuálního 

lidského příběhu.  Nakonec rám odpovědnosti, jehož název mluví sám za sebe, prezentuje 

události hledáním viníků a přisuzováním odpovědnosti (např. kdo nese odpovědnost za 

protrženou přehradu).   

1.3 Psychologické aspekty mediálního působení 

Tradiční studie psychologických dopadů teroristických činů se zaměřují na přímé 

účastníky, popřípadě jedince, kteří jsou útokem alespoň nějakým způsobem postiženi 

(např. bydlí v místě útoku). Takové studie pracují s teorií terče (bulls-eye)
19

 a zpravidla 

měří výskyt psychických následků, jako jsou akutní úzkost (ASD) či posttraumatická 

stresová porucha (PTSD) v určitých vzdálenostech od epicentra útoku.  

Vliv mediálního působení na strach z terorismu zmiňují Sinclaire a Antonious, když 

mediálním sdělením přisuzují schopnost zesílit tento strach v běžné populaci.
20

 Ve svém 

zkoumání došli k závěru, že v souladu s teorií terče se v prvním půlroce po útoku u 

populace ve výrazně zvýšené míře vyskytují stavy úzkosti, deprese a změn každodenního 

chování z důvodu strachu z dalšího útoku, to vše v závislosti na vzdálenosti od epicentra 

útoku. Po šesti měsících dochází ke snížení těchto výskytů a útlumu symptomů na 

průměrné hodnoty. 

Dále z provedených studií vypozorovali, že po útocích z 11. září se i po uplynutí prvního 

půl roku vyskytoval v populaci obecný strach jedinců, že oni sami, nebo jejich blízcí 

přijdou o život při teroristickém útoku. Dále vypozorovali nadprůměrný výskyt 

úzkostlivých a agorafobických lidí, kteří své stavy spojovali s útokem. V tomto případě již 

však napříč Spojenými státy (tedy i např. na řídce obydleném středozápadě). U většiny 

                                                        
19Samuel J. Sinclair a Daniel Antonius, The Psychology of Terrorism Fears (Oxford: Oxford Univerzity 

Press, 2012). 22 
20Ibid, 41-42 
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těchto případů se jednalo o výskyt jednoho či dvou symptomů sady indikující vážné 

psychické následky, které zpravidla zažívají přímí účastníci – přeživší (PTSD, ASD). 

Autoři Sinclair a Antonius tento jev přisuzují americkým mediím, která v prvních týdnech 

a měsících po útocích z 11. září nepředkládala svým diváků téměř nic jiného.
21

 Tím podle 

autorů vystavovala média diváky opakovanému stresujícímu zážitku, diváci se tak stali tzv. 

sekundárními účastníky. Dalším postřehem je jev ruminace, tedy nutkavého přemítání, v 

tomto případě o útocích, který je spojen s vyhledáváním doplňujících informací, 

bezpečnostních doporučení a podobně. 

Spojení poznatků Sinclaira a Antonia s teorií framingu, poukazuje na to, že vliv mediální 

prezentace na vnímání celé problematiky je v případě teroristických útoků ještě zesílená, 

jelikož tyto události v sobě snoubí dvě nejsilnější lidské emoce – nejistotu z neznámého a 

strach ze smrti. 

                                                        
21Ibid, 42 
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2 Terorismus jako globální hrozba 

Cílem této kapitoly je představit rozdíl ve vnímání bezpečnostních hrozeb v USA a 

Evropských státech. Tento rozdíl, popisovaný autory jako například Wyn Rees či Mary N. 

Hamptonová, je v samotném vnímání sice nuancí, ale ve svých důsledcích je důležitý 

právě pro pochopení odlišných přístupů a očekávání od transatlantické spolupráce. Nejprve 

je však nutné představit hrozbu mezinárodního terorismu, kterou oba regiony ve 

zkoumaném období první dekády 21. století sdílely a sdílí doposud.  

Konec studené války na počátku devadesátých let znamenal proměnu v mezinárodním 

uspořádání. Primární hrozbou pro mezinárodní společenství přestal být konflikt mezi USA 

a Sovětským svazem a novou hlavní výzvou mezinárodní bezpečnosti se staly nestabilní 

světové regiony a tzv. states of concern.
22

 V této nové realitě se Spojené státy vnímaly jako 

dominantní síla při řešení mezinárodních bezpečnostních krizí. 

Díky geopolitickým změnám na konci 20. století začal být džihádistický terorismus 

vnímán jako primární hrozba, ačkoliv byly islamistické teroristické organizace činné již 

dříve v průběhu druhé poloviny 20. století. Vzestup islamismu a islámského terorismu v 

90. letech je často přisuzován angažmá západních zemí v čele s USA na Blízkém východě 

(1. válka v zálivu).
23

 

Tento nový trend představoval podle Reese dvojí hrozbu. Prvotní hrozba byla 

reprezentovaná především organizací Al-Káida – decentralizovaná, mezinárodní síť spících 

buněk s vazbami a podporou zemí na Blízkém východě.  Druhotnou hrozbou jsou další 

organizace i jedinci, které Al-Káida inspiruje a které bude inspirovat do budoucna.
24

 

Dalším aspektem hrozby mezinárodního terorismu je cíl co největšího počtu obětí, zatímco 

v minulosti byly teroristické útoky různých skupin cílené na co největší možný mediální 

rozsah a počet skutečných obětí byl druhořadý.
25

 

2.1 Strategická kultura v USA 

Strategická kultura jako souhrn myšlenek, podmíněných reakcí, a praktických postupů při 

                                                        
22

Wyn Rees, Transatlantic-Counter Terrorism Cooperation: The new imperative (New York: Routledge, 

2006) 54. 
23Jan Eichler, Terorismus a války v době globalizace (Praha: Karolinum, 2010) 326. 
24Wyn Rees, Transatlantic-Counter Terrorism Cooperation, 56. 
25Jan Eichler, Terorismus a války v době globalizace, 170. 
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použití síly je v USA určována dvěma nejsilnějšími faktory. Prvním faktorem je americký 

pocit výjimečnosti a jistý „misionářský komplex“ šíření demokracie a vlastního způsobu 

života.
26

 Dalším faktorem určujícím strategické uvažování v USA je bezkonkurenční 

vojenská síla, kterou Spojené státy disponují.
27

 Síla americké armády již od dob druhé 

světové války umožňuje Spojeným států angažovat se ve válečných konfliktech daleko od 

svých hranic s cílem zabránit hrozícímu nebezpeční, než dorazí na americké území. Během 

studené války stálo toto myšlení za nasazením americké armády v proxy konfliktech, které 

byly vnímány v rámci národní bezpečnostní doktríny USA zaměřené proti šíření vlivu 

Sovětského svazu a komunismu ve světě. 

Ve vztahu k mezinárodnímu terorismu je strategická úvaha USA velmi podobná. Již od 

dob prezidentství Billa Clintona americká vláda považovala nestabilní regiony a 

„darebácké“ či selhavší státy za hrozbu národní bezpečnosti právě kvůli zvýšené aktivitě 

mezinárodních teroristických skupin, které v nestabilních částech světa nalézaly útočiště.
28

 

Z těchto důvodů byl terorismus v době po útocích z 11. září v USA považován za akt 

agrese z venčí, který má válčený charakter.
29

 

Pohledu na terorismus, jako na vnější a v americkém prostředí cizí problém, odpovídá i 

historická zkušenost USA s tímto fenoménem. Na rozdíl od mnoha západoevropských 

zemí se USA tento druh politického násilí na jejich vlastním území vyhnul. Vyjma 

levicové skupiny Weatherman ze 70. let a několik incidentů způsobených krajně 

pravicovými uskupeními.
30

 Ty však byly vnímány pouze lokálně a nedosáhly statutu 

celonárodní hrozby. 

V 80. a 90. letech se sice američtí občané stali oběťmi teroristických činů, avšak mimo 

Spojené státy.  Jednalo se především o útoky na americké ambasády v nestabilních 

regionech světa, jako byl útok na americkou ambasádu a námořní komplex v Beirutu v 

roce 1983, bombový útok na americké letecké velitelství v Saudské Arábii v roce 1996, 

nebo útoky na americká velvyslanectví v Nairobi a Dar-es-Salaamu z roku 1998.
31

 Na 

čtyřicet procent teroristických útoků z tohoto roku bylo namířeno proti Spojeným státům, 

které tím pádem teroristickou hrozbu vnímaly za vnější (zahraniční) fenomén. 

                                                        
26 Mary N. Hampton, A Thorn in Transatlantic Relations: American and European perception of threat and 

security (New York: Palgrave Macmillan, 2013) 35-36.  
27 Ibid 39. 
28 Luis de la Corte Ibáñez, Logika terorismu (Praha: Academia, 2009) 120. 
29 Mary N. Hampton, A Thorn in Transatlantic Relations, 37. 
30 Wyn Rees, Transatlantic-Counter Terrorism Cooperation, 60. 
31 Ibid 61. 
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Jedinou významnější předzvěstí velkého útoku na americké půdě byl bombový atentát u 

světového obchodního centra v New Yorku z roku 1993. Útoky z 11. září měly tedy na 

americké smýšlení o to drtivější dopad. Reakce Bushovy administrativy měla okamžitě 

nádech válečné rétoriky, napadení Spojených států a nutnosti vojenské odplaty.
32

 

2.2 Strategická kultura evropských států 

V případě Evropy nelze o jednotné strategické kultuře podobné té ve spojených státech 

hovořit. Členství mnoha evropských států v severoatlantické alianci je zdrojem 

transatlantické strategické kultury ovšem na základě zastřešující přítomnosti USA. 

Bezpečnostní politika většiny členských států Evropské unie se odvíjí právě od jejich 

členství v NATO.
33

 

Podle Reese je důvodem absence specificky (celo)evropského strategického uvažování 

fakt, že se integrační proces v Evropě začal plně rozvíjet v druhé polovině 20. století. První 

kroky v otázce společné bezpečnosti a vojenské spolupráce nad rámec členství v NATO se 

dostaly do popředí teprve v devadesátých letech.
34

 

Dalším důvodem je přetrvávající strategická kultura jednotlivých národních států 

odrážející zájmy jednotlivých evropských států. Na jedné straně v Evropě existují státy 

jako Velká Británie či Francie, které disponují relativně silnou armádou, navíc jsou 

vlastníky jaderných zbraní, což se odráží i v jejich strategickém uvažování. Tyto státy se 

v 90. letech angažovaly v různých konfliktech, ať už se jednalo o rozpadající se Jugoslávii 

nebo země třetího světa jako je Kongo či Siera Leone.
35

 

Na straně druhé jsou v Evropě státy jako je Rakousko, Irsko či Nizozemí, které zdaleka 

nedisponují takovou vojenskou silou a historicky směřovaly svou politiku k neutralitě a 

nezúčastněnosti.
36

 

V kontextu vnímání terorismu jako hrozby je evropské uvažování obdobně fragmentované. 

Mnoho západoevropských zemí bylo již v průběhu 20. století stiženo fenoménem 

terorismu. V případech států jako je Španělsko či Velká Británie se jednalo o lokální 

nacionalisticky motivované politické násilí. Německá spolková republika a Itálie oproti 

                                                        
32Mary N. Hampton, A Thorn in Transatlantic Relations, 48. 
33 Wyn Rees, Transatlantic-Counter Terrorism Cooperation, 70.  
34Christoph O. Meyer, The Quest for a European Strategic Culture: Changing Norms on Security in the 

European Union (New York: Palgrave Macmillan, 2006) 113. 
35 Jan Eichler, Terorismus a války v době globalizace 107. 
36 Wyn Rees, Transatlantic-Counter Terrorism Cooperation, 71. 
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tomu čelila levicově motivovanému terorismu. Jednotlivé buňky a sítě přesahovaly hranice 

těchto států a fenomén terorismu v tomto případě získával již mezinárodní rozměr. 

Příkladem budiž napojení německé Frakce rudé armády na Lidovou frontu pro osvobození 

Palestiny v 70. letech.  

Rees i Hamptonová se shodují na tom, že jednotlivé, terorismem zasažené, evropské státy 

mají díky těmto zkušenostem již jistou „praxi“ v potírání tohoto fenoménu, která se stát od 

států liší.
37

 Společným motivem přístupu evropských států k této problematice je na jednu 

stranu mezinárodní tlak, sankce a uplatňování tzv. soft-power
38

 v nestabilních regionech 

světa. Na stranu druhou mezi evropskými státy panovala v druhé polovině 20. století 

celková neochota sdílet zpravodajské informace a vydávat zadržené pachatele 

teroristických činů ke stíhání v zahraničí.  

Z odlišných strategických přístupů a odlišných, často „lokálních“ problémů s terorismem 

v jednotlivých evropských zemích vyplývá vnímání terorismu jako domácího problému, 

který je v zásadě kriminálního charakteru. Teroristické hrozby jsou v Evropě vnímány jako 

riziko, které je třeba potírat instrumenty vymáhání práva v jednotlivých národních státech. 

2.3 Útoky Al-Káidy v západních zemích po roce 2000 

Hrozba radikálního islamismu, v 90. letech reprezentovaná organizací Al-Káida, se 

zhmotnila v podobě teroristických útoků v USA a západní Evropě během první dekády 21. 

století. Přestože byly islamistické militantní skupiny aktivní již v průběhu 20. století, jak 

již bylo vysvětleno výše, psychologický dopad útoků z 11. září 2001 na americkou 

společnost je s dřívějšími útoky nesrovnatelný. Sinclair a Antonious dále došli k závěru, že 

obdobný potenciál psychologického dopadu měly bombové útoky v Madridu z března 

2004 a Londýnské útoky z července 2005.
39

  

Spojením teorie framingu s poznatky této kapitoly se dá vyvodit, že mediální obraz těchto 

útoků v sobě obsahuje širší kontext vnímání teroristické hrozby. Ze vztahů mezi aktéry 

mediální komunikace popsaných v první kapitole vyplývá, že se odlišné vnímání 

teroristické hrozby v USA a Evropě bude promítat do framingu zpráv a článků referujících 

o výše zmíněných teroristických útocích. 

                                                        
37 Wyn Rees, Transatlantic-Counter Terrorism Cooperation, 58. 
38 Mary N. Hampton, A Thorn in Transatlantic Relations, 77-76. 
39 Sinclair a Antonius, The Psychology of Terrorism Fears, 33-34. 
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3 Diskurs framů v The New York Times 

Deník The New York Times byl založen v roce 1851 a během své dlouhé existence si 

vybudoval prominentní postavení mezi americkými i světovými mainstreamovými médii. 

Deník je považován za politicky středolevé médium s liberální hodnotovou orientací. Ve 

zkoumaném období deník patřil k opačnému politickému proudu, než tehdejší 

republikánský prezident G. W. Bush a jeho administrativa.  

S politickou orientací NYT jsou spojené i kontroverze převážně ohledně válečného 

zpravodajství během války v Iráku (2003-2011). Tento fakt je třeba zmínit, jelikož téma 

Irácké války se dotýká tématu této práce. Příkladem autora, kritizujícího způsob válečného 

zpravodajství NYT a dalších mainstreamových medií, je Anthony R. DiMaggio.
40

 Ten 

považuje zpravodajství New York Times za válečnou propagandu. Autor této práce s tímto 

názorem nesouhlasí a noviny, přes výše zmíněnou kritiku, považuje za celosvětově 

respektované také díky vysokému standardu ověřování faktů. Obraz celkového renomé 

NYT utvrzuje i 127 ocenění Pulitzerovou cennou.
41

  

Americký prezident George Bush ve zkoumaném období reprezentoval odlišnou 

hodnotovou a politickou orientaci než deník The New York Times.  

3.1 Články The New York Times vztahující se k útokům z 11. září 2001 

Deník New York Times referoval o útocích v čísle z 12. září zhruba dvacetistránkovým 

speciálem se 64 články pod souhrnným titulem A Day of Terror.
42

 V dalších dnech 

bezprostředně po útocích vycházely články referující o těchto událostech pod společným 

názvem After the Attacs. V rozmezí od 13. do 17. září vyšlo v NYT pod tímto titulkem 

celkem 338 článků a komentářů. Od 18. září vycházely články týkající se útoků již pod 

titulem A Nation Challenged. Zprávy s tímto titulem však již nereferovaly pouze o útocích 

samotných, ale od 7. října také o odvetných aktivitách vlády Spojených států v 

Afghánistánu.  

V rozmezí od 18. září do konce roku 2001 vyšlo pod titulkem A Nation Challenged 1750 

článků, komentářů a dalších příspěvků. Poté byla tato sekce zařazena mezi standardně 

                                                        
40 Anthony R. DiMaggio, Mass Media Mass Propaganda: Examinig American News in The "War on Terror" 

(Lanham: Lexington Books, 2008). 
41„Awards and Recognition“, Official Site of The New York Times, https://www.nytco.com/company/prizes-

awards/, staženo 1. 5. 2019. 
42 The New York Times, 12. září 2001, 

https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/2001/09/12/issue.html, staženo 1. 5. 2019. 



 

 

16 

vycházející rubriky NYT.
43

 V tištěné verzi novin se zprávy spojené s útoky a posléze 

vojenskou kampaní v Afghánistánu objevovaly na titulní straně nepřetržitě od 12. září do 

7. listopadu, kdy byly na okamžik zastíněny zvolením nového starosty New Yorku.
44

 

Zprávy z rubriky A Nation Challanged se však nadále pravidelně objevovaly na titulní 

straně minimálně až do 11. března 2002 (tedy 6 měsíců po útocích).
45

 

Z hlediska obsahu a generických framů dominoval v prvních číslech bezprostředně po 

útocích rámec lidského zájmu. Titulní článek popisoval události v New Yorku i 

Washingtonu z pohledu bezprostředních svědků, účastníků a obětí, včetně citování jejich 

vyjádření.
46

 Human interest frame v podstatě dominoval příspěvkům sekcí A day of Terror 

a After the Attacks. Zvláštní důraz byl kladen na co nejapokalyptičtější vyobrazení událostí. 

Články popisovaly například situace, v nichž se různí běžní lidé nacházeli, když k útokům 

došlo, často až v naturalistických detailech: 

„ (…) pak přicházeli další lidé, oblečení a vlasy pokryté sutinami, krví a střepy 

skla. Někteří měli popáleniny pokrývající celé tělo; jiní byli spíš v šoku než zranění; 

nemálo lidí zemřelo, zatímco byli ošetřováni. “
47

  

Vyjma framu lidského zájmu byl v článcích a především sloupkových komentářích 

přítomen také morální rámec. Články obsahovaly odkazy na náboženskou stránku a 

solidární sepjetí Američanů v reakci na útoky. Zároveň noviny převzaly rétoriku z 

prohlášení amerického prezidenta G. W. Bushe, který útoky a pachatele označil za 

absolutní zlo.
48

 Pojem evil v kontextu prezidentova prohlášení se na titulní straně NYT 

objevil již 12. září.  

V pozdějších článcích sekce „A Nation Challenged“ začaly dominovat konfliktní framy a 

                                                        
43 „EDITORS' NOTE; About 'A Nation Challenged'“, The New York Times, 6. ledna 2002, 

https://www.nytimes.com/2002/01/06/world/a-nation-challenged-editors-note-about-a-nation-

challenged.html, staženo 1. 5. 2019. 
44  The New York Times, 7. listopadu 2001, 

https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/2001/11/07/issue.html, staženo 1. 5. 2019. 
45The New York Times, 11. března 2002, 

https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/2002/03/11/issue.html, staženo 1. 5. 2019. 
46N. R. Kleinfield, „HIJACKED JETS DESTROY TWIN TOWERS AND HIT PENTAGON IN DAY OF 

TERROR“, The New York Times, 12. září 2001, https://www.nytimes.com/2001/09/12/us/us-attacked-

hijacked-jets-destroy-twin-towers-and-hit-pentagon-in-day-of-terror.html, staženo 1. 5. 2019. 
47 Dan Barry, „Pictures of Medical Readiness, Waiting and Hoping for Survivors to Fill Their Wards“, The 

New York Times, 12. září 2001, https://www.nytimes.com/2001/09/12/us/day-terror-hospitals-pictures-

medical-readiness-waiting-hoping-for-survivors.html, staženo 1. 5. 2019. 
48 Elisabeth Bumiller a David E. Sanger, „A Somber Bush Says Terrorism Cannot Prevail“, The New York 

Times, 12. září 2001, https://www.nytimes.com/2001/09/12/us/a-day-of-terror-the-president-a-somber-bush-

says-terrorism-cannot-prevail.html staženo, staženo 1. 5. 2019. 
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framy odpovědnosti. Konfliktní framing zpráv NYT odrážel stanovisko tehdejší vlády 

jednak vůči státům, které poskytují teroristickým útočníkům zázemí a obzvláště vůči 

Afghánistánu, za druhé vůči teroristické organizaci Al- Káida a osobě Usámy bin Ládin. 

Příkladem může být článek z 30. září Bin Laden's Journey From Rich, Pious Boy To the 

Mask of Evil.
49

 Framing zaměřený na přisuzování odpovědnosti byl v článcích NYT 

orientován směrem k letištním bezpečnostním opatřením, k velení americké armády a 

tajným službám.           

Specifickým framingem v podobě témat zahrnutých napříč jednotlivými sekcemi a 

zprávami bylo vnímání událostí jako válečného napadení. Deník připodobňoval útoky z 11. 

září k japonskému útoku na Pearl Harbor v roce 1941. Samotné útoky a prohlášení 

prezidenta Bushe byly v NYT odkazovány k projevu prezidenta Roosevelta: day of 

infamy.
50

 Samotní útočníci byli v článcích NYT označeni neutrálním a odpovídajícím 

attackers či hijackers (útočníci či únosci). Avšak teroristé obecně, teroristické organizace a 

posléze i státy, které těmto organizacím poskytují útočiště, byli označováni napříč články 

jako enemy či foe, tedy (vojenský) nepřítel či soupeř, a to i před zahájením vojenských 

operací v Afghánistánu v říjnu 2001.  

3.2 Články The New York Times vztahující se k útokům v Madridu v 

roce 2004 

Poprvé o bombových útocích na příměstské vlaky v Madridu z 11. března 2004 informoval 

deník New York Times následující den, tedy 12. března
51

. Do konce března vyšlo v NYT 32 

článků a příspěvků spojených s útoky v Madridu, z nichž většina vycházela pod 

souhrnným titulkem Bombings in Madrid. V následujícím měsíci dubnu vyšlo 21 zpráv 

týkajících se útoků, v dalších měsících byl již výskyt tohoto tématu pod deset příspěvků 

měsíčně – většinou ve standardní rubrice NYT World Briefing. 

V prvních popisných článcích převažovalo použití generického framinugu popisující 

událost z pohledu běžných lidí, přeživších obětí svědků či záchranářů. Úvodní článek z 12. 

                                                        
49 Robert McFadden, „Bin Laden's Journey From Rich, Pious Boy To the Mask of Evil“, The New York 

Times, 30. září 2001,https://www.nytimes.com/2001/09/30/world/nation-challenged-profile-bin-laden-s-

journey-rich-pious-boy-mask-evil.html, staženo 1. 5. 2019. 
50 William Safire, „New Day Of Infamy“, The New York Times, 12. září 2001, 

https://www.nytimes.com/2001/09/12/opinion/essay-new-day-of-infamy.html, staženo 1. 5. 2019. 
51 Elaine Sciolino, „Spain Struggles to Cope As the Equation of Terror Changes in an Instant“, The New York 

Times, 12. března 2004, https://www.nytimes.com/2004/03/12/world/bombings-madrid-shock-waves-spain-

struggles-cope-equation-terror-changes-instant.html, staženo 1. 5. 2019. 
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března obsahoval citace útokem stižených lidí a cílil na přenesení zážitku čtenářům i s 

pomocí velmi naturalistického popisu, podobně jako v případě útoků z 11. září:  

(…) v El Pozo, jen na východ od centra Madridu, Luz Elena Bustos, 42, která 

vystoupila z nedalekého autobusu pouhých 10 minut po výbuchu v této stanici, 

uvedla: '' Byly tam kusy těl po celé silnici. Byly tam všude torza, končetiny (…)" 
52

   

Dále byl z generických framů v článcích přítomen konfliktní rámec reprezentován 

spekulacemi nad totožností viníků. Španělská vláda zpočátku mylně vinila baskickou 

nacionalistickou organizace ETA, deník NYT však od počátku ve svých článcích 

připouštěl možnost útoku zahraničních teroristů, napojených na organizaci Al-Káida.   

Specifický framing bombových útoků lze rozdělit na tři hlavní témata či motivy, v jejichž 

kontextu NYT o události referoval. Prvním motivem bylo připodobňování teroristických 

útoků v Madridu k útokům z 11. září. Například článek Ground zero, Madrid, odkazující k 

roku 2001, vyšel již 12. března.
53

 V tu chvíli ještě nebyla potvrzena spojitost mezi 

bombovými útoky a islamistickými buňkami. Do toho rámce spadá i zdůrazňování, že 

útoky v Madridu jsou „první obdobnou událostí takového rozsahu od 2. světové války“.
54

 

Podobně jako tomu bylo při referování o útocích z 11. září. Odkazy k dění v USA v roce 

2001 byly do konce března přítomné v 11 článcích, což představuje zhruba třetinu 

publikovaných zpráv a příspěvků v daném měsíci. 

Druhým stěžejním tématem, v jehož kontextu NYT referoval o útocích, byly španělské 

parlamentní volby z 13. března. V těchto volbách zvítězila opoziční strana s programem 

stažení španělských vojáků z Iráku. V tomto kontextu se příspěvky NYT věnovaly 

potenciálnímu vlivu útoků na rozhodování španělů u volebních uren, jako například článek 

Rewarding Terror in Spain z 16. března.
55

 Z celkových 32 březnových článků byl tento 

rámec obsažen ve 13 z nich, v dubnu poté vyšlo dalších 5 článků s tímto rámováním. V 

rámci tohoto framingu jednotliví autoři příspěvků spojovali španělské volby a útoky dvěma 

způsoby. Jedni vnímali Španělské volby jako ústupek teroristům, druzí přisuzovali volební 

                                                        
52 Elaine Sciolino, „10 Bombs Shatter Trains in Madrid, Killing 192“, The New York Times, 12. března 2004, 

https://www.nytimes.com/2004/03/12/world/bombings-in-madrid-the-attack-10-bombs-shatter-trains-in-

madrid-killing-192.html, staženo 1. 5. 2019. 
53 „Ground Zero, Madrid“, The New York Times, 12. března 2004, 

https://www.nytimes.com/2004/03/12/opinion/ground-zero-madrid.html, staženo 1. 5. 2019. 
54 Elaine Sciolino, „Following Attacks, Spain's Governing Party Is Beaten“, The New York Times, 15. března 

2004, https://www.nytimes.com/2004/03/15/world/bombings-madrid-political-upheaval-following-attacks-

spain-s-governing-party.html, staženo 1. 5. 2019. 
55 Edward N. Luttwak, „Rewarding Terror in Spain“, The New York Times, 16. března 2004, 

https://www.nytimes.com/2004/03/16/opinion/rewarding-terror-in-spain.html, staženo 1. 5. 2019. 
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porážku stávající španělské vlády špatně zvládnuté komunikaci bezprostředně po útocích. 

Příkladem prvního proudu může být již zmiňovaný článek Rewarding terror in Spain, nebo 

Spain Grapples With Notion That Terrorism Trumped Democracy.
56

 Druhý proud 

reprezentuje například článek U.S. Official Says Spanish Government 'Mishandled' Reports 

on Bombing.
57

  

Třetím markantním kontextuálním tématem bylo samotné stažení španělských vojáků z 

Iráku. Stažení slibovala nová levicová vláda, jelikož podle ní USA vůbec nemělo od Rady 

Bezpečnosti OSN k invazi do Iráku svolení. Z pohledu NYT se jednalo o potenciální ztrátu 

spojence ve válce proti terorismu. Především byl tento krok autory článků NYT považován 

za ústupek, či naplnění dílčího cíle teroristů, jelikož vyšetřování útoků posléze ukázalo, že 

stažení španělských vojáků z Iráku byl hlavní požadavek útočníků. Článků, které uváděly 

útoky a následné výsledky voleb do kontextu španělské účasti ve válce v Iráku bylo v 

březnu a dubnu dohromady 22. Tyto zprávy interpretovaly útoky jako možné ohrožení 

irácké válečné koalice, vzhledem k výsledu španělských voleb. Oproti tomu ve 4 případech 

bylo v článcích zmíněno, že s účastí Španělska ve válce v Iráku nesouhlasila většina 

španělské populace ještě před útoky.   

3.3 Články The New York Times vztahující se k útokům v Londýně z 

roku 2005 

O bombových útocích v Londýně ze 7. července referovaly články New York Times od 

následujícího dne 8. července. Hlavní popisné zprávy pod souhrnným titulkem The 

Bombings in London vycházely zhruba do půlky července, další články ohledně útoků byly 

posléze publikovány v rámci standardních rubrik. Celkově v NYT vyšlo do konce června 

na 52 příspěvků týkajících se útoků. Od 21. července deník NYT referoval také o dalším 

nezdařeném bombovém útoku na londýnské metro. Tato událost byla v NYT dávána do 

souvislosti s původním útokem ze 7. července.
58

 V srpnu poté vyšlo dalších zhruba 20 

článků zaměřujících se především na průběh vyšetřování obou útoků. 

                                                        
56 Lizette Alvares a Elanie Sciolino, „Spain Grapples With Notion That Terrorism Trumped Democracy“, 

The New York Times, 17. března 2004,  https://www.nytimes.com/2004/03/17/world/bombings-madrid-

election-outcome-spain-grapples-with-notion-that-terrorism.html, staženo 1. 5. 2019. 
57 David E. Sanger a David Johnston, „U.S. Official Says Spanish Government 'Mishandled' Reports on 

Bombing“, The New York Times, 18. března 2004, https://www.nytimes.com/2004/03/18/world/us-official-

says-spanish-government-mishandled-reports-on-bombing.html, staženo 1. 5. 2019. 
58 Alan Cowell, „Bombs Set at 4 London Sites, but Fail to Explode“, The New York Times, 22. července 

2005, https://www.nytimes.com/2005/07/22/world/europe/bombs-set-at-4-london-sites-but-fail-to-

explode.html, staženo 1. 5. 2019. 



 

 

20 

V článcích byl jako v předešlých případech přítomen generický frame lidského zájmu. 

Prvotní zprávy popisovaly událost pohledem svědků a přeživších tak, aby zpráva co 

nejvěrněji přenesla atmosféru po útocích.
59

 V NYT lze tedy vysledovat určitý vzorec 

způsobu referování o podobných tragických událostech, kdy je k prvotnímu předání 

informace o tom, že se něco stalo, použit právě rámec lidského zájmu.  V případě 

Londýnských útoků nebyl tento framing tak markantní, jako u předchozích příkladů a 

neobsahoval naturalistické výpovědi svědků. Z generických rámů byl v článcích výrazně 

zastoupen také konfliktní rámec, který lze například vypozorovat spojováním útoků s 

rozhodnutím Mezinárodního olympijského výboru:  

„Bohužel tento útok přišel právě v okamžiku, kdy se objevily záblesky naděje a 

jednoty. Den předtím Londýn získal právo být hostitelem olympijských her, které 

jsou velkým projevem mezinárodního porozumění a mírové soutěže. (…) toto 

spojení naděje a jednoty se stalo cílem teroristů, kteří se snaží nejen zničit životy a 

majetek, ale také narušit náš způsob života, což je ještě ničivější.“
60

  

Tyto dvě události však spolu neměly žádnou souvislost a to, že se staly den po sobě, bylo 

čistě náhodné. Deník ve svých článcích věnovaných summitu G8, který se tou dobou konal 

ve Skotsku, přejímal rétoriku G. W. Bushe, který se o útocích vyjádřil jako o zlu v 

pokračující válce s terorismem.
61

 

Specifickým framingem, spojujícím všechny tři zkoumané útoky, je vzájemné 

připodobňování a odkazování k útokům z 11. září 2001. I v případě Londýnských útoků se 

v článcích objevoval kontext největší podobné události od 2. světové války.
62

 Tento odkaz 

byl obsažen ve zhruba čtvrtině článků referujících o události a to zejména v popisných 

článcích první dny po útocích. Vzhledem k tomu, že se další články po faktické stránce 

zabývaly především postupujícím vyšetřováním, byl tento rám doplněn a později nahrazen 

dvěma dalšími. 

                                                        
59 Sarah Lyall, „Overslept? You Lived. Caught the Bus? You Died.“, The New York Times, 9. července 2005, 

https://www.nytimes.com/2005/07/09/world/europe/overslept-you-lived-caught-the-bus-you-died.html 

staženo, staženo 1. 5. 2019. 
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První z těchto specifických framů stavěl informace o útocích do kontextu evropské 

legislativy a občanských práv. Z pohledu NYT daly evropské státy přednost občanským 

svobodám před bezpečností a protiteroristickými opatřeními. Příkladem takového rámec je 

článek Despite Terror, Europeans Seem Determined to Maintain Civil Liberties, který 

vyšel již 9. června.
63

 Názorových článků vyjadřujících explicitně tento náhled vyšlo v 

poměru k celkovému počtu příspěvků relativně málo. Tento rámec byl ovšem přítomen 

také v článcích týkajících se vyšetřování.  

Dalším specifickým framem bylo zasazení konfliktu do kontextu problematiky muslimské 

menšiny. Tento frame vycházel z informací, že všichni útočníci ze 7. července byli britští 

občané, povětšinou pákistánského původu. Například článek Our Ally, Our Problem 

poukazoval na bezpečnostní problém pro USA v podobě špatně integrované muslimské 

menšiny, jejíž členové jsou britskými a potažmo evropskými občany.
64

 Kontext 

problematiky zradikalizovaných členů muslimských menšin s britskými či evropskými 

pasy byl NYT vnímán jako potenciální hrozba i pro USA. Podobná obava byla dále 

přítomna například v článku It's a Muslim Problem, It Needs a Muslim Solution a v dalších 

příspěvcích
65
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4 Diskurs framů v The Guardian 

Deník The Guardian byl založen ve Velké Británii v roce 1821. Od svého založení až do 

roku 1959 vycházel pod názvem The Manchaster Guardian. Od roku 1961 vychází deník 

v Londýně. V současné době patří The Guardian do mediální skupiny Guardian Media 

Group, do které spadají také periodika The Observer a The Guardian Weekly. Těmito 

novinami se však následující analýza nezabývá, jelikož The Guardian patří k nejvlivnějším 

britským mainstreamovým médiím.  

Politicky je The Guardian zařazován mezi středolevě orientovaným britským periodikům 

s liberálním hodnotovým zaměřením. Politicky a hodnotově je tedy blízký americkému 

deníku The New York Times. Tony Blair, ministerský předseda Velké Británie ve 

zkoumaném období, reprezentoval odlišný politický směr, podobně jako prezident George 

Bush ve Spojených Státech.  

4.1 Články The Guardian vztahující se k útokům z 11. září 2001 

První zprávy o útocích se v deníku The Guardian objevily již ten samý den 11. září. 

Následující den vyšlo k tématu útoků na 50 článků a do konce září publikoval The 

Guardian přes 400 zpráv, článků a příspěvků týkajících se této události. V dalších 

měsících vycházely články týkající se útoků zpravidla ve spojení s britskou účastí v 

Afghánistánu. 

Generický framing obsažený v prvních zprávách se dá označit za morální rámec či rámec 

přisuzování odpovědnosti s jen malým počtem výpovědí očitých svědků a osobních 

příběhů.
66

 Morální rámec byl také patrný z příspěvků, které reprodukovaly prohlášení 

amerického prezidenta G. W. Bushe
67

 a britského premiéra Tonyho Blaira
68

, deník ovšem 

nepřevzal politickou rétoriku tak, jako NYT. U deníku The Guardian lze tedy vysledovat 

opačný trend než u NYT, jelikož články rámované z pohledu lidského zájmu se v The 

Guardian objevily až v následujících dnech po útocích a převážně v příspěvcích 

dedikovaných výhradně lidským příběhům.
69

 Zároveň deník The Guardian reprodukoval 
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státnická prohlášení, ovšem nepřebíral rétoriku jejich politických sdělení. Dále v deníku 

The Guardian vycházely články věnované vyšetřování, reakcím USA a dalších států a 

otázkám britské bezpečnosti.  

Celkově deníku dominovaly články s generickým framingem přisuzování odpovědnosti, 

kterých bylo publikováno necelé dvě třetiny z celkového počtu zářijových příspěvků. 

Články s odpovědnostním rámcem se zprvu zaměřovaly na otázku, kdo by mohl být 

viníkem a často poukazovaly na to, že útoky nemusely být dílem islamistických radikálů: 

 „Tohle už tu jednou bylo. Ohledně atentátu v Oklahomě se všichni domnívali, že je 

to práce teroristů z Blízkého východu, poté se ukázalo, že útočníkem byl domácí 

Timothy McVeigh„
70

 

Rozpětí názorů a specifických kontextů, ve kterých bylo o tématu útoků i terorismu obecně 

referováno, bylo v deníku The Guardian širší než v NYT. Různé názory a kontexty byly 

akcentovány v samostatných příspěvcích nejprve označených Special report: terrorism in 

the US a posléze Special report: Afghanistan. Tyto články často poukazovaly na chybné 

americké vnímání terorismu jako problému states of concern
71

, umožňujících existenci 

teroristických organizací. Příkladem je článek již z 12. září Reaping the whirlwind 

(Sklízení větru):  

„Nebezpečí pro USA nespočívá v chiméře „darebáckých států“, vypouštějících 

mezikontinentální balistické rakety na jedinou světovou supervelmoc, ale v 

teroristově bombě v kufru jeho amerického auta, v chemických zbraních ukrytých 

na pobřeží East River, v malých lidech s velkým vztekem připravených vyměnit své 

životy za mnoho životů těch druhých.“
72

 

V takto orientovaných článcích byl vzestup islamistického terorismu přisuzován americké 

zahraniční politice na Blízkém východě. Oproti NYT se v The Guardian objevoval také 

specifický framing rámující útoky do kontextu amerického angažmá v izraelsko-

palestinském konfliktu, jako například článek Terror has come home.
73

 Článků 
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odkazujících k izraelsko-palestinskému konfliktu a americké politice na Blízkém východě 

bylo v průběhu září publikováno téměř 120. Americké zapojení do izraelsko-palestinských 

záležitostí považovali někteří přispěvatelé The Guardian za provokaci arabského světa a 

přímý důvod útoků z 11. září.  

Dalším specifickým tématem spojeným v článcích The Guardian s terorismem a útoky, 

bylo zavádění protiteroristických opatření a jejich dopad na občanské svobody. The 

Guardian publikoval zhruba 80. příspěvků zabývajících se touto otázkou, jako například 

článek Two wrongs won't make a right.
74

 Tyto příspěvky poukazovaly na to, že 

protiteroristická opatření mohou závažným způsobem omezit občanská práva a zároveň 

nemusí efektivně fungovat při potírání terorismu. Tento kontext v NYT při referování o 

útocích z 11. září zcela chyběl. 

4.2 Články The Guardian vztahující se k útokům v Madridu v roce 2004 

Deník The Guardian referoval o událostech ve španělském hlavním městě ode dne útoků 

11. března. V tomto prvním dni vyšlo celkem 8 článků zabývajících se situací v Madridu. 

Do konce března The Guardian publikoval na 100 článků věnujících se útokům ve 

Španělsku a problematice terorismu. V následujícím měsíci dubnu vyšlo zhruba 20 dalších 

článků, které se týkaly tohoto tématu.  

Bezprostředně po bombových útocích na příměstské vlaky v Madridu byl v The Guardian 

přítomen morální generický framing. Zprávy útok pochopitelně odsoudily jako 

indiscriminate attack (nerozlišující útok) nebo carnage (krveprolití) a nepochopitelný čin 

proti civilistům.
75

 Dalším generickým rámováním přítomným v prvotních zprávách, 

popisujících samotný útok, byly rámce lidského zájmu, které popisovaly událost z pohledu 

svědků a přeživších mnohdy velmi naturalistickým způsobem, podobně jako NYT: 

„Maribel Alonso se po výbuchu rozběhla na svůj balkón. „Jeden muž tam ležel 

nahý. Jeho oblečení bylo výbuchem odfouknuté. Byl celý černý a očividně mrtvý. 

Myslela jsem, že i chlapec, který ležel blízko něj, je také mrtvý, ale pak pohnul 

paží.“
76
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Celkově bylo ovšem článků postavených výhradně na rámu lidského zájmu do konce 

března v The Guardian publikováno zhruba 30. Posledním důležitým generickým rámem 

přítomným v článcích The Guardian byl rámec přisuzování odpovědnosti, tento rámec byl 

zpravidla součástí článků zabývajících se vyšetřováním.  

V případě madridských útoků byl tento výše zmíněný typ generického framingu spojen se 

specifickým kontextem spočívajícím v podezření, že za útoky stojí baskická organizace 

ETA. V rozmezí od 11-14. října, kdy vyšlo najevo, že za útoky stojí španělská buňka 

spřízněná se sítí Al-Káida, bylo publikováno celkem 25 článků. Tyto články se zabývaly 

otázkou, kdo je za útoky zodpovědný, přičemž oběma „hlavním podezřelým“ byl věnován 

zhruba stejný prostor (Al-Káidě i ETA).
77

 Z příspěvků bylo patrné, že výsledek 

vyšetřování bude mít na vnímání útoků v kontextu evropské zkušenosti s terorismem 

výrazný dopad, pokud se prokáže, že za útoky stáli islamističtí radikálové
78

 

Dalším důležitým specifickým rámem přítomným v příspěvcích The Guardian byl kontext 

vztahu terorismu a občanských svobod. Tyto články poukazovaly podobně jako v případě 

situace po útocích z 11. září na nebezpečí omezování občanských svobod za účelem 

posílení protiteroristických opatření, jako například článek  Fight terror but cherish 

freedom:  

„Rozvrácení právního státu a pozastavení lidských práv jsou lákavé možnosti, ale 

musí se jim bránit. Naší nejlepší šancí marginalizovat ty, kteří používají teror, je 

udržet si naši lidskost a zároveň reagovat na jejich nelidskost“
79

  

Podobný pohled na hrozbu terorismu nabídly i další příspěvky v deníku The Guardian, 

jako byl názor publikovaný v článku Dignity and defiance ze 14. března: 

 „(…) problémem při řešení terorismu je skutečnost, že ho prezident Bush nazval 

„válkou“. Mnohem lépe by bylo, kdybychom to nazvali „kampaň proti zločinu“.“
80

 

Tento postřeh prezentovaný v The Guardian odráží uvažování o teroristických hrozbách, 
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které je typické pro ty západoevropské státy, které s terorismem mají dřívější historickou 

zkušenost. Článků, které staví teroristické útoky v Madridu do tohoto rámce uvažování o 

teroristických hrozbách, bylo v The Guardian publikováno celkem 16.  

Specifický framing, který jednoznačně odpovídá západoevropskému vnímání terorismu, 

byl v článcích týkajících se útoků přítomen v příspěvcích reagujících na průběžná zjištění 

vyšetřovatelů ohledně totožnosti pachatelů a jejich původu: 

„Jako Ahmidan, mnozí útočníci byli považováni za lidi se západním stylem života, 

nadšení pro fotbal, módu, pití a své španělské přítelkyně. Mnozí žili po dlouhou 

dobu ve Španělsku, jejich španělští sousedé považovali za nemožné, že by zdvořilí 

mladí muži, které znali, mohli být schopni takového devastujícího, bezohledného 

násilí.“
81

  

V tomto článku The Guardian autor popisuje útočníky jako běžné členy španělské 

komunity k nerozeznání od ostatních. Obecně The Guardian akcentoval problém integrace 

a radikalizace „domácích“ (home-grown) muslimů ve spojitosti s terorismem mnohem 

více, než například problematiku rouge states či nestabilních světových regionů. 

4.3 Články The Guardian vztahující se k útokům v Londýně z roku 2005 

O bombových útocích v londýnské veřejné dopravě informoval deník The Guardian od 

prvního dne, tedy 7. července. V den útoků publikoval The Guardian přes 30 zpráv a 

příspěvků, často kusých informací vzhledem ke zmatečné situaci bezprostředně po útocích. 

Ucelené zprávy a shrnutí událostí poskytl The Guardian následující den 8. července v 75 

článcích a dalších příspěvcích. Celkově v deníku vyšlo během července přes 700 příspěvků 

týkajících se útoků, včetně dodatečného nezdařeného útoku z 21. července. Dalších 250 

článků bylo v The Guardian publikováno během srpna.  

Sdělení obsažená v úvodních zprávách lze rozřadit do dvou nejmarkantnějších generických 

framů. Prvním silně zastoupeným způsobem podání informací byl morální rámec 

odsuzující událost jako útoky na britský způsob života.
82

 Tento rámec byl v jisté míře 

zastoupen v naprosté většině článků.  Druhým výrazně zastoupeným generickým 

framingem byl rámec lidského zájmu. Podobně jako v předchozích případech publikoval 
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The Guardian celé články, dedikované popisu událostí z pohledu svědků, přeživších či 

záchranářů, jako například článek Nobody refused to do anything that was asked of them.
83

 

Zároveň byl v rámci tohoto framu akcentován smysl pro solidaritu Londýnských občanů. 

Takových příspěvků bylo během července publikováno 64. Generický framing přisuzování 

odpovědnosti nebyl v případě londýnských útoků tolik markantní, jelikož se bezprostředně 

po útocích přihlásila k odpovědnosti evropská odnož organizace Al-Káida.
84

 

Specifických rámů ve smyslu různých specifických kontextů ohledně útoků vyšla v 

článcích The Guardian celá řada. Specifický frame, protknutý většinou příspěvků, byl 

kontrast vyhlášení Londýna budoucím hostitelem Olympijských her v roce 2012, ke 

kterému došlo 6. července a ranních bombových útoků následující den 7. července. Mnohé 

články přitom zdůrazňovaly, že za výběrem Londýna stál jeho multikulturní charakter: 

„Pouze den před tím [před útoky, pozn. autora] oslavoval Londýn svůj zvrat při 

získávání olympijských her, částečně tím, že světu ukázal úspěch našeho 

multikulturního soužití.“
85

 

Podobně jako u článků NYT, není prokázáno, že by tyto dvě událostí měli nějakou 

souvislost, nicméně při prezentaci obecné hrozby terorismu v souvislosti s útoky byl v The 

Guardian prezentován názor, že teroristická hrozba nemá válečné řešení: 

„Z tohoto hlediska je třeba říci, že vše, co následovalo pád Kábulu, bylo zničující 

pro získání názorů umírněných muslimů a izolování teroristů v jejich vlastních 

komunitách.“
86

 

Tyto články dávaly teroristické útoky do kontextu frustrace a nespokojenosti muslimů s 

politikou západních zemí na Blízkém východě. Toto téma bylo v podobně orientovaných 

článcích doprovázeno kontextem nedostatečné integrace a radikalizace domácích muslimů. 

Výskyt tohoto rámce v příspěvcích The Guardian vzrostl obzvláště poté, co vyšlo najevo, 

že všichni útočníci byli britští občané, převážně pákistánského původu. Celkem bylo v The 

Guardian během července a srpnu publikováno 35 názorových článku s tímto framingem. 
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Útoky byly po identifikaci pachatelů v článcích The Guardian chápány také skrze 

specifický rámec vnitřního problému, nejlépe formulovaným v článku After the aftershock: 

„Kdyby to byla cizí buňka, jako ta, která je zodpovědná za bombové útoky v 

Madridu, mohli bychom se utěšit, že se jedná o vnější jev, cizí zásah z venčí.“
87

  

V článcích chápajících útoky jako součást britského vnitřního problému se vyskytovaly 

také příměry k historické zkušenosti Londýna s bombovými útoky IRA. Příspěvků 

obsahujících framing vnitřního problému či předešlé zkušenosti bylo v červenci a srpnu 

publikováno 47.  

Závěr 

Provedená analýza poukázala na určité rozdíly i podobnosti v rámování terorist ické hrozby 

a ve způsobu sdělení používaných oběma deníky. Oba deníky pro způsob sdělení použily 

rámce lidského zájmu pro popis událostí a přenesení atmosféry. Deník The New York 

Times použil tento rámec lidského zájmu ve svých popisných či informativních článcích, 

zatímco The Guardian vydával články specificky dedikované lidským příběhů paralelně k 

příspěvkům čistě informativního charakteru.  

U The New York Times lze od útoků z 11. září vysledovat určitý vzorec způsobu sdělování, 

kdy byly popisné články konstruované lidskými příběhy doplněné o naturalistické 

výpovědi svědků a přeživších. V NYT byly přítomny také příměry ke 2. světové válce, v 

případě dalších útoků pak také o příměry k 11. září. V The Guardian byla míra výskytu 

příměrů nižší než u The New York Times. Z psychologického hlediska však mají právě 

zprávy podávané v kontextu lidských osudů největší dopad, jak bylo popsáno skrze The 

Psychology of Terorism Fears v první kapitole. 

V The Guardian dominoval morální rámec odsuzující samotné útočníky a poukazující na 

zachování „západního způsobu života“. V případě madridských útoků to v jednu fázi 

vyšetřování byl frame odpovědnosti, který se zabýval otázkou, zdali za útoky stojí Al-

Káida nebo separatistická ETA a důsledky jedné i druhé možnosti. Oproti tomu v The New 

York Times byl zřetelný konfliktní rám uvádějící teroristické útoky do kontextu „napadení 

národa“ a „Války proti terorismu“ napříč zkoumanými událostmi. Spekulace ohledně 

totožnosti útočníků v případě madridských útoků nebyly v NYT zdaleka tolik akcentovány 
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jako v The Guardian. 

Z pohledu wordingu, tedy používání určitých slov s doplňujícím významem je možné 

vysledovat nepatrný, pro téma této práce však důležitý rozdíl. The New York Times ve 

svých článcích nazývají teroristy odpovídajícím a neutrálním označením terrorist, attacker 

či hijacker. Státy podporující terorismus a teroristické organizace jako takové byly ovšem 

v článcích NYT často označovány jako enemy či foe, ve významu vojenského nepřítele. 

Oproti tomu The Guardian samotné útočníky označoval jako barbaric či savage attackers, 

což odpovídá přítomnosti morálního rámce. O teroristických organizacích a státech 

podezřelých z podpory terorismu se však deník The Guardian vyjadřoval neutrálně.      

Z pohledu specifických kontextů, které jsou pro tuto práci stěžejní, existuje mezi The New 

York Times a The Guardian také patrný rozdíl. Články NYT hledí na problém terorismu 

optikou výše zmíněného konfliktního rámce, který nabírá specifičtější podoby při každém 

útoku zvlášť. V případě madridských útoků to byl například kontext stažení španělských 

vojáků z Iráku, a tedy ohrožení válečné koalice. V případě obou útoků v Madridu i 

Londýně byl v NYT přítomen kontext poukazující na neochotu evropských států ustoupit z 

principu garantovaných občanských svobod ve prospěch protiteroristických opatření. 

V článcích The Guardian, dedikovaných komentářům a názorům, byl v souvislosti se 

všemi útoky patrný kontext poukazující na americkou, potažmo západoevropskou politiku 

na Blízkém východě. Tyto články zpravidla operovaly s myšlenkovým konstruktem, že 

intervence západních zemí na Blízký východ vyvolávají obecný odpor muslimů a 

podněcují radikální islamisty k akci. V souvislosti s občanskými svobodami byl pak v The 

Guardian akcentován přesně opačný rámce než v NYT, tedy důležitost jejich zachování i 

přes teroristickou hrozbu.  

Posledním důležitým specifickým rámováním, přítomným v The Guardian, byl rámec 

poukazující na hrozbu terorismu jako na vnitřní problém v integraci muslimů do západní 

společnosti, a to i pro USA. V NYT byl v souvislosti s londýnskými útoky prezentován 

obsahově podobný rámec, nicméně s opačným vyzněním, kritizujícím přístup evropských 

států k vlastní bezpečnosti a tím i k bezpečnosti svého spojence (USA). 

Vyjma odlišných specifických rámů je však možné vysledovat i několik shodných 

specifických kontextů pro oba deníky, jako například zasazování londýnských útoků do 

souvislosti s výběrem Londýna jako dějištěm olympijských her v roce 2012.  
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Účinky a procesy mediální komunikace popsané v první kapitole této práce napovídají, že 

sdělení obsažená v analyzovaných médiích měla jednak potenciál určitého 

psychologického dopadu dopad na své čtenáře. Za druhé lze usuzovat, že tato sdělení 

odpovídala, respektive reagovala na předešlé odlišné vnímání hrozeb společnosti a 

politických představitelů.  Z provedené analýzy tedy vyplývá, že ve vybraných médiích je 

možné vypozorovat rozdíly v uvažování o hrozbách v obou regionech, tak jak je popisuje 

Rees a Hamptonová. Přesto, že spolu oba regiony při potírání terorismu spolupracují, bližší 

pochopení rozdílu ve vnímání této hrozby je pro budoucí pokračování efektivní spolupráce 

klíčové.  
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Summary 

The bachelor thesis and the analysis pointed out differences in the framing of the terrorist 

threat in the two daily newspapers. Thus, it follows from the analysis that there are 

differences in the thinking about threats in the two media, as described by Rees and 

Hampton in the second chapter of the thesis. The main difference is in the use of issue 

specific frames, which in case of The New York Times contextualise the terrorist threat as 

a foreign military threat to US national security. These frames ranged from warlike rhetoric 

after the 9/11 attacks, through the potential loss of an ally in war on terror after the Madrid 

bombings in march 2004, to an overarching frame pointing out European unwillingness to 

impose certain counterterrorism measures. Rouge states and states allegedly supporting 

terrorism were called foe or enemy in The New York Times implying, that they are a 

foreign threat. 

In The Guardian on the other hand, there was a frame of strong criticism towards the US 

and more generally western politics in the Middle East. Another frame presented in The 

Guardian was a context of non-integrated European, or US citizens from Arab countries 

who are continuously dissatisfied with the western foreign policies. The third significantly 

different frame was a framing focused on the importance of civil rights. 

Although the two regions work together to combat terrorism, a closer understanding of the 

difference in perception of this threat is crucial for the future continuation of effective 

cooperation.
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